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Continua la
supressió de barreres
arquitectòniques

El Portal de Centelles

Dintre del pla d’accessibilitat que tenim aprovat,
hem anat adaptant diversos carrers i evidentment tots
els edificis públics. Ara, aprofitant les obres que hem
realitzat en el carrer Jesús, hem anivellat les voreres
davant del número 19 per tal que les persones que
van en cadira de rodes puguin accedir sense dificultat d’una vorera a l’altra i així poder seguir cap al
Passeig.
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A les 10 del vespre i sota la presidència de l’alcalde, Miquel Arisa Coma,
es reuneix l’Ajuntament en Ple per fer la sessió ordinària de primera convocatòria. Hi assisteixen els regidors i el secretari. El president declara
oberta la sessió i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta anterior que
s’aprova per majoria de més de dos terços.
1. APROVAR, SI ESCAU, LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE
BÉNS I DRETS A 31-12-2008. Atès que és preceptiva la rectificació
anual de l’Inventari de Béns, redactada pel secretari, que ha de reflectir
les altes i les baixes produïdes durant l’últim exercici econòmic. D’acord
amb el Reglament del patrimoni d’ens locals de Catalunya, segons la
providència de l’Alcaldia, segons l’informe del secretari i atès el dictamen
de la Comissió Informativa l'Ajuntament en Ple, per majoria de més de
dos terços, adopta: Primer. Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i
Drets de l’Ajuntament referit al 31-12-2008 per un import de
20.333.373,32€ a l’incorporar les altes produïdes durant l’exercici per un
import d’1.572.115,52€ i deduir les baixes produïdes durant l’exercici,
per un import de 7.016,57€. Segon. Que una còpia de la rectificació de
l’Inventari es remeti al Departament de Governació.
2. APROVAR, SI ESCAU, EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DELS SOLARS SITUATS A L’AV. D’ILDEFONS CERDÀ, C/ DE LA METAL·LÚRGIA I C/
DELS CURTIDORS. La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, el 4-2-2009, va aprovar definitivament la Modificació puntual
del Pla general d’ordenació dels solars situats a l’avinguda d’Ildefons
Cerdà, c/ de la Metal·lúrgia i c/dels Curtidors, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i, consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, a que incorpori les prescripcions:
2
Cal concretar la destinació de la cessió de 480 m per a sistemes locals
que es proposen. Cal delimitar clarament en el plànol 02 el polígon d’actuació que es proposa per tal de desenvolupar l’àmbit. Com també qualificar en aquest plànol el sòl públic i privat amb les seves claus corresponents. Cal aportar la normativa urbanística del document, tot introduint un
article que reguli el nou polígon d’actuació urbanística que es proposa.
Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de
tractament de textos. Recordar a l’Ajuntament que, pel que fa a la localització i quantificació de l’obligació de la cessió del 10% de l’aprofitament
urbanístic del sector, aquestes tindran caràcter indicatiu i no vinculant en
el marc d’aquesta modificació, de manera que serà el projecte de reparcel·lació corresponent la figura de planejament que ho concretarà.
Atès que a petició de l’Ajuntament de Centelles els promotors de la Modificació puntual han elaborat un text refós que conté les prescripcions tècniques requerides per la Comissió Territorial d’Urbanisme. Atès que la
Comissió Territorial d’Urbanisme aprova pura i simplement la Modificació
puntual referida, amb prescripcions de caràcter puntual que no exigeixen
un nou tràmit d’informació pública, però sí que condicionen la seva execució, no solament a la publicació de la Modificació, sinó a la presentació
d’un text refós que contingui les prescripcions imposades. Segons l’informe dels Serveis tècnics municipals, d’acord amb la Llei d’urbanisme i
atès el dictamen de la Comissió Informativa l'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar: Primer. Aprovar el Text refós de
la Modificació puntual del Pla general d’ordenació dels solars situats a
l’avinguda d’Ildefons Cerdà, c/ de la Metal·lúrgia i c/ dels Curtidors. Segon. Remetre tres exemplars en paper i un en format informàtic del Text
refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme amb l’objecte que es porti a
terme la publicació al DOGC de la modificació per a la seva execució.
3. MOCIÓ DE L’ALCALDIA RELATIVA A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL SENYOR FABIÀ ESTAPÉ RODRÍGUEZ DE FILL
ADOPTIU DE CENTELLES. Atès que la comissió formada per l’instructor Joan Soler Mata i els vocals Josep Paré Aregall i Anna Maria Chávez
Calm ha practicat les proves i les actuacions que concreten els mèrits de

la persona proposada com a fill adoptiu de Centelles i n’han fet un informe: “Proposta de nomenament del senyor Fabià Estapé i Rodríguez, fill
adoptiu de Centelles” amb el contingut literal:
“La celebració de l’Any Cerdà (juny 2009 - juny 2010) durant el qual es
commemoren els 150 anys de l’aprovació de la reforma urbanística de
Barcelona l’any 1859, coneguda com el Pla Cerdà, és un moment idoni i
apropiat perquè l’Ajuntament de Centelles, sumant-se a la commemoració d’un esdeveniment de tanta transcendència referit al seu fill il·lustre,
reconegui els mèrits i la tasca de la persona que més va contribuir a rescatar de l’oblit i valorar l’obra del genial enginyer, arquitecte i urbanista
nascut a Centelles, l’any 1815, i mort a Caldas de Besaya (Cantàbria) el
1876. Aquesta persona és, sense cap mena de dubte, l’economista i catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, Dr. Fabià Estapé i Rodríguez.
El Dr. Estapé va néixer a Portbou l’any 1923. Llicenciat en dret a Barcelona (1946), es va doctorar a Madrid (1953) amb una tesi sobre La reforma tributaria de 1845. Després d’una primera etapa de professor a la
Universitat de Barcelona, va ser catedràtic d’Economia i Hisenda (195660) a Saragossa, on exercí una gran influència. Posteriorment, va guanyar la plaça de catedràtic de Política econòmica (1960) a la Universitat
de Barcelona en la qual va exercir de degà de la Facultat d’Econòmiques
(1962-65), vicerector (1969) i rector (en dos períodes 1969-71 i 1974-76).
Comissari adjunt del pla de desenvolupament (gener - juny del 1972).
Fou també membre del Consejo Superior de Hacienda Pública (1974).
Difusor de l’escola històrica i institucionalista de John Kennet Galbraith i
de Joseph Alois Schumpeter, de qui prologà Capitalisme, socialisme i
democràcia (1966). Va tenir una influència important sobre els economistes que van dirigir la política econòmica de la transició democràtica. Cal
esmentar, entre ells, la figura d’Ernest Lluch, deixeble predilecte de Fabià
Estapé, que va pronunciar una conferència d’obertura de la Festa Major
de Centelles l’any 1980 amb el títol “L’eixample de Barcelona: entre Jaume Balmes i Ildefons Cerdà”.
Els principals treballs científics i acadèmics de Fabià Estapé han estat recollits a La quiebra de Barcelona Traction (1959), Las inversiones en enseñanza y el desarrollo económico (1963), Ensayos sobre historia del
pensamiento económico (1971), La reforma tributaria de 1845 (1971),
Ensayos sobre economía española (1972) i Introducción al pensamiento
económico: una perspectiva española (1990). És autor també, entre altres obres, de Conversaciones con Fabián Estapé (1989), Lliçons d’economia domèstica (1996), l’autobiografia De tots colors (premi Gaziel
1999), El joc de viure: records d’un economista (2004) i Deu grans catalans (2006). Ha estat guardonat amb la Creu d’Alfons X El Savi, amb la
Creu de Sant Jordi (1990) i el premi Jaume I d’Economia (1995). És
membre numerari de l’Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques.
En relació a la divulgació i interès per la vida i obra d’Ildefons Cerdà cal
esmentar: 1r. Rescat de l’oblit i recuperació de les despulles d’Ildefons
Cerdà a Caldas de Besaya per ser enterrat definitivament a Barcelona, al
cementiri de Montjuïc, l’any 1971.
2n. Edició completa dels dos volums de la Teoría general de la urbanización (1971), l’obra més important del genial urbanista juntament amb un
tercer volum dedicat a la biografia i obra de Cerdà.
3r. Publicació de Vida y obra de Ildefonso Cerdà (2001) i d’un capítol dedicat a Cerdà en una de les seves obres més actuals Deu grans catalans
(2006).
Al costat dels mèrits científics i acadèmics, que són ben evidents, el Dr.
Fabià Estapé ha mantingut, al llarg de la seva trajectòria, una forta vinculació amb tot allò referit a la biografia i obra d’Ildefons Cerdà, fill il·lustre
de Centelles, i d’una manera especial amb la nostra vila i el mas Cerdà;
una relació que es va establir inicialment a través del centellenc Albert
Mas Vilalta. Aquest vincle amb Ildefons Cerdà l’ha portat a Centelles en
diverses ocasions: l’any 1971 amb una conferència sobre el tema “La vi-
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seva integritat.
5. APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT, EXERCICI 2010. El projecte del Pressupost
Municipal puja la quantitat de 6.872.450,00 € i el projecte del Pressupost
de l’Organisme autònom local residència Sant Gabriel puja la quantitat
d’1.330.400,00 € tant en despeses com en ingressos i, en conseqüència,
sense dèficit inicial i l'estat d'ingressos i de despeses de les empreses
Electradistribució Centelles, SLU i Electracomercial Centelles, SLU, de
capital íntegrament municipal. Segons les memòries de l'Alcaldia i de la
Presidència, els informes de Secretaria i d'Intervenció i atès el dictamen
de la Comissió Informativa l'Ajuntament en Ple, per majoria de més de
dos terços, amb nou vots favorables i tres vots en contra (CiU i APCEPM) va adoptar: Primer. Aprovar el Pressupost Municipal per a l'exercici 2010. Segon. Aprovar el Pressupost de l’Organisme autònom local residència Sant Gabriel per a l'exercici 2010. Tercer. Aprovar els estats de
previsió d'ingressos i de despeses, compte de pèrdues i guanys i compte
de capital de l'empresa Electradistribució Centelles, SLU, exercici 2010,
de capital íntegrament municipal. Quart. Aprovar els estats de previsió
d'ingressos i de despeses, compte de pèrdues i guanys i compte de capital de l'empresa Electracomercial Centelles, SLU, exercici 2010, de capital íntegrament municipal. Cinquè. Aprovar les Bases d'execució dels
pressupostos esmentats. Sisè. Aprovar la plantilla del personal al servei
de la corporació que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris de carrera i al personal laboral, així com el de l’Organisme autònom local residència Sant Gabriel i el de les empreses Electradistribució
Centelles, SLU i Electracomercial Centelles, SLU, inclosa en els pressupostos. Setè. Els pressupostos així aprovats s'exposaran al públic, pel
termini de quinze dies, previ anunci en el BOP i en el tauler d'anuncis de
la corporació, als efectes d'examen i de reclamacions. Vuitè. En cas de
no presentar se reclamacions en contra s'entendrà com a definitiu l'acord
d'aprovació inicial.
(Nota: Veure detall dels capítols en l’informe municipal del mes de març
de 2010)
6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA:
DECRET NÚM. 305/2009- Contractar una dinamitzadora juvenil al Punt
d’Informació, participació i assessorament (PIPA). L’Ajuntament en ple
es dóna per assabentat.
Miquel Matavacas anuncia la presentació d’una moció per part del grup
polític municipal CiU, a tractar per la via d’urgència, la qual literalment
diu: “Atès el mal estat de les llambordes i de l’asfalt del carrer del Vapor,
des del carrer del Fortuny fins a la plaça dels Àngels, inclòs el voltant
d’aquesta. Atès que en alguns racons s’acumula brutícia, males herbes i
restes d’escombraries. Atès que de nit la zona està mal il·luminada. Atès
que és una zona de pas de pares i infants que fan aquest camí diàriament per anar a l’escola. Atès que hi ha antecedents de caigudes, ja comunicades a l’Ajuntament. Acords: Primer. Que amb urgència es faci
una neteja a fons de la zona, tant de males herbes com d’escombraries
i de brutícia en general. Segon. Que es reforci la il·luminació de la zona.
Tercer. Que en un termini inferior a tres mesos es reparin els forats mitjançant el tractament necessari i s’apliqui una capa d’asfalt per tal de
garantir la seguretat de pas del veïnat, dels pares i de les mares i dels
infants.” Seguidament es passa a la votació de la urgència per a la inclusió a l’ordre del dia amb el resultat: l'Ajuntament en Ple, per majoria de
més de dos terços (2 vots favorables de CiU, 1 abstenció APC-EPM i 9
vots en contra) rebutja la inclusió de la Moció a l’ordre del dia.
7. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS
Entre d’altres temes es va parlar del conserge de l’escola, la zona del
Vapor, els Plans d’ocupació, la coordinació esportiva, l’SGAE, l’enquesta
d’avaluació i qualitat del municipi, la plaça Major, els animals de la zona
de Puig, la plaça del Pi, el col·legi Ildefons Cerdà, el carrer de Tarragona,
el Reglament orgànic, les ordenances sobre les vies públiques i el Pla
de barris.
S’aixeca la sessió a tres quarts de dotze de la nit i signa aquesta acta el
president i el secretari que la certifico.
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da y la obra de Ildefonso Cerdà: el ensanche de Barcelona”; el mateix
any 1971, després de l’acte d’enterrament de les despulles de Cerdà a
Barcelona, el 17 de desembre, amb una visita a la casa pairal del Cerdà
juntament amb una representació de la família i els membres de l’Ajuntament de Centelles; l’any 1997 amb una conferència sobre “Ildefons
Cerdà, avui” dins el cicle Ildefons Cerdà i Centelles, i, finalment, l’any
2001, dins els actes de commemoració del 125è aniversari de la mort
d’Ildefons Cerdà, amb un acte de presentació del seu llibre Vida y obra
de Ildefonso Cerdà, al costat dels arquitectes Josep Parcerisa, Beth Galí
i Oriol Bohigas.
Tota aquesta llista de mèrits del Dr. Fabià Estapé i Rodríguez, el fan mereixedor de la distinció de fill adoptiu de Centelles com a reconeixement
a la tasca d’estudi i divulgació de l’obra i el llegat cultural i científic del
centellenc Ildefons Cerdà. Amb aquest nomenament la vila de Centelles
tindrà l’honor de comptar amb una figura de tanta rellevància com la del
Dr. Fabià Estapé entre els seus fills distingits i homenatjats. Es proposa
que l’acte públic de nomenament sigui, a la vegada, un motiu perquè
Centelles s’afegeixi a l’Any Cerdà i una nova ocasió perquè el Dr. Estapé
ens transmeti la seva passió i l’enorme coneixement sobre la vida i obra
de Cerdà.”
Segons l’informe del secretari i d’acord amb el Reglament de distincions
i nomenaments, aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en data 2-4-1993 l'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa suposa
deu vots favorables i dos vots en contra (CiU) va adoptar els següents
acords: Primer. Ratificar el Decret de l’Alcaldia número 316/2009, relatiu
a la constitució de la comissió a la qual es refereix l’article 13 del Reglament de distincions i nomenaments. Segon. Nomenar el Dr. Fabià Estapé i Rodríguez fill adoptiu de Centelles. Tercer. Que el nomenament es
faci constar en el Llibre d’Honor i Distincions de l’Ajuntament. Quart. Notificar la part dispositiva dels acords a la persona interessada per al seu
coneixement i als efectes que calgui.
4. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 309 DE L’ANY
2009
L’alcalde assenyala al secretari que llegeixi el Decret núm. 309 de l’any
2009, cosa que fa tot seguit: DECRET NÚM. 309/2009 - El 27-11-2009
la corporació va remetre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament, de
26-11-2009, els quals tot seguit es detallen: “1. Aprovar, si escau, l’esmena de l’error material de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal del sector XII, carrer d’Aiguafreda – industrial la Gavarra,
que es va aprovar provisionalment pel ple de l’Ajuntament el 25 d’octubre de 2007 i definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona el 27-3-2008. 2. Aprovar, si escau, el text refós de la Modificació puntual del Pla parcial del s. XII, del c/ d’Aiguafreda – industrial la Gavarra.”
Pel que fa al primer acord, hi ha dubtes que hi pugui haver un error material. Respecte al segon acord, es dóna compliment a la prescripció
continguda a l’apartat 1.3 de l’acord adoptat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme, de 10-11-2009, que acordava suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla parcial fins que es presentés un text
refós que incorporés una sèrie de prescripcions, una de les quals és:
“Apartat 1.3. Cal excloure als efectes del càlcul del sostre màxim edificable en aquest sector, tant industrial com residencial, la superfície dels terrenys destinats a reserva fluvial i sistema ferroviari per tal com formen
part del domini públic i no poden generar edificabilitat. Segons l’art. 21 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.” Per
tot això, es sol·licita a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat la retirada de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, el 26-11-2009,
de rectificar l’error material de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal del sector XII, c/ d’Aiguafreda – Industrial la Gavarra,
que es va aprovar provisionalment pel Ple de l’Ajuntament el 25 d’octubre de 2007 i definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona el 27-3-2008. L'Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos
terços, amb deu vots favorables i dos vots en contra (CiU) el ratifica en la
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Xerrades informatives a
alumnes de secundària:
Al Servei de Promoció Econòmica Osona Sud - Alt Congost
disposem d’una Borsa de Treball,
a més a més d’oferir assessorament i orientació laboral a persones majors de 16 anys. Dins de
les línies d’actuació que es porten
a terme des del Servei, durant el
mes de març s’han realitzat diverses sessions informatives a nois i
noies de 4t d’ESO amb la finalitat
d’acostar la realitat del món del
treball als joves. L’objectiu principal ha estat donar a conèixer els
recursos que hi ha a la comarca
un cop finalitzada l’ESO, ja sigui
per continuar estudiant, per incorporar-se al mercat laboral o per
combinar la feina amb els estudis.
A tots aquests joves se’ls va
aportar la informació referent als
primers passos a fer en el mercat
de treball.
• Com apuntar-se a la borsa de
treball?
o Només cal trucar al Servei i
demanar hora per tal de poder fer
una entrevista amb el tècnic d’inserció laboral. El Servei és totalment gratuït.
• Quins serveis s’ofereixen?
o Intermediació laboral entre
empreses i usuaris que busquen
una feina.
o Informació acadèmica sobre
cursos de formació professional.
o Orientació laboral i recursos
existents a la comarca per trobar
feina
o Assessorament en elabora-

ció de currículum i carta de presentació
o Informació sobre què és un
“procés de selecció”
Val a dir que la gran majoria
dels nois i noies que van assistir a
les xerrades tenien previst continuar formant-se, fet que en la
conjuntura socioeconòmica actual
és de vital importància, ja que la
formació continua i l’especialització és el futur en el mercat laboral.
Subvencions per
al foment de l’economia
cooperativa:
El departament de Treball, amb
l’objectiu d’aportar un punt de suport integral a l’economia cooperativa ofereix subvencions per les
diferents etapes de la vida del
projecte cooperatiu.
Línies de subvenció:
➢ Subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o de treball a cooperatives i societats laborals
➢ Subvencions per a la creació d’empreses d’economia cooperativa
➢ Subvencions per a l’enfortiment d’empreses d’economia cooperativa
➢ Subvencions per al foment i
la promoció de l’economia cooperativa
Termini sol·licitud: finalitza el
15 d’abril de 2010
Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i
Ocupació Osona Sud- Alt Congost
C/ Nou, 11 08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57

Correu electrònic:
osonasud.altcongost@diba.es
www.osonasudaltcongost.org
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LA BIBLIOTECA A LA XARXA SOCIAL
Les xarxes socials són comunitats d’internautes que s’agrupen
segons interessos o aficions comunes i, també, una plataforma
d’intercanvi de textos, imatges i vídeos. A més, són un lloc de retrobada entre persones que fa temps que han perdut el contacte o
un lloc on se’n poden conèixer de noves. Existeixen dos grans tipus de xarxes: les socialitzadores i les professionals. Tant les
unes com les altres reuneixen milions d’usuaris i tenen mecanismes semblants de funcionament. Actualment aquestes xarxes
s’han popularitzat molt, especialment entre el públic més jove, i
constitueixen una eina d’informació molt poderosa. Sovint s’ha

EL PIPA ET POSA AL DIA
De dilluns a dijous de 5h a 8h. Divendres de 10
a 13h i de 5h a 7h. C/ Jesús, 25
pij.centelles@diba.cat
www.centelles.cat/elpipa Tel. 93 881 23 23
Premi de relat breu i poesia per a joves

- Modalitat: prosa i poesia
- Participants: joves entre 16 i 30 anys
- Tema: lliure
- Premis per a cada modalitat: 300 euros (premi)/150 euros
(accèssit)
Assessoria d’estudis i professions

- Ensenyaments postobligatoris. Després de l’ESO, què?
- Cicles formatius grau mitjà i superior
- Cursos de formació ocupacional
- Nous graus a la universitat

NOVA DATA: 25 D’ABRIL
De 8 a 9 Recollida de dorsals. A les 9:30 Sortida
Inscripcions fins el 21 d’abril a
www.duatlocentelles.cat
Taller de grafitis a l’Espai Jove

Taller: Dimecres 14 d’abril a
les 18 hores a l’Espai Jove
Concurs: Divendres 23 d’abril
a les 17 hores al Passeig
Cal inscripció prèvia fins al dilluns 12 d’abril.
Preu: 5 euros que es retornaran si s’assisteix a totes les
activitats
Els joves guanyadors pintaran el grafit a l’Espai Jove!
C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES
Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38
Adreça electrònica: b.centelles.lc@diba.cat
web: sites.google.com/site/bibliotecadecentelles
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dimecres, de 10 a
14 h. Dissabtes, de 10 a 13.30 h.

alertat.del perill d’aquestes xarxes pel que fa a pèrdua d’intimitat i
confidencialitat i s’ha reclamat un control més estricte dels continguts que s’hi publiquen, especialment els menors d’edat. No obstant, gràcies a elles, s’han convocat manifestacions massives,
s’han denunciat assassinats, casos de corrupció, etc. Recentment
han servit per fer-nos arribar testimonis dels terratrèmols d’Haití i
Xile, quan molts dels mitjans tradicionals de comunicació han fallat. Encara que no en siguis un membre registrat, connecta amb la
biblioteca a través de: http: //www.facebook.com/pages/Centelles/Biblioteca-de-Centelles/324514386980?v=wall. I si ja ets
membre de Facebook, fes-te’n admirador/a!

